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Voorwoord



Na mijn studie Biologie te Nijmegen had ik het gevoel dat er pas slechts een tipje

van de sluier met beschikbare kennis was opgelicht. Een baan als AIO aan een uni-

versiteit, om me verder te kunnen verdiepen in het functioneren van ecosystemen,

leek me daarom wel wat. Deze kans deed zich voor bij de toenmalige vakgroep

Plantenoecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij het project

‘Natuurontwikkeling op minerale gronden’. Bouwen aan nieuwe natuur op uit pro-

ductie genomen landbouwgronden, ofwel op plekken die bij wijze van spreken tot

dan toe een ecologische woestijn waren. Enerzijds de lakmoes-proef om te zien of

we genoeg kennis hebben van hoe systemen in elkaar steken om ze ‘na te kunnen

bouwen’, anderzijds met een zeer directe praktische relevantie. In het voorjaar van

‘98 werd daarom naar Groningen getogen. 

In Groningen ontmoette ik een club van gedreven mensen, met een sterke experti-

se in zaadbankonderzoek en zaadverspreiding. In combinatie met het werk van

Julia Klooker, die in de periode van 1994-1997 aan de eerste fase van dit project

werkte, lag er hierdoor al meteen een solide basis. Zonder deze basis zou dit proef-

schrift niet in deze vorm tot stand zijn gekomen. Daarvoor wil ik alle (oud)-collega-

’s bedanken.

Zonder mensen tekort te willen doen, wil ik een aantal mensen in het bijzonder

noemen. Allereerst wil ik Jan Bakker en Rudy van Diggelen bedanken voor de vrij-

heid die ze me gaven en hun vertrouwen dat dit boekje er dan uiteindelijk toch

eens zou komen. Mijn bijzondere dank en waardering gaat verder uit naar Jan van

den Burg. Jan, je was bij alle facetten van het werk betrokken, variërend van het

tackelen van computerproblemen, het plaatsen van meetopstellingen, bewerken

van bodemmonster tot het uitvoeren van complete GIS-exercities. Naast je kundig-

heid heb ik vooral je open persoonlijkheid gewaardeerd. En Jan, ik weet zeker dat

als je nu ergens een kruiwagen leent, je eerst controleert of de band wel hard is.

Daarnaast heeft een groot aantal personen een praktische bijdrage geleverd bij het

verzamelen van de vele gegevens. Bij de vele vegetatieopnamen (meer dan 1200 per

jaar) werd ik in achtereenvolgende jaren geholpen door Bart Aerts, Marcel

Edelenbosch en Ricardo Ibãnez. Dank voor jullie inzet en volharding, ondanks dat

het water ons vaak over de rug liep: dan weer regende het, dan weer was het snik-

heet. Ricardo Ibãnez was daarnaast verantwoordelijk voor het analyseren en ver-

werken van de gegevens in hoofdstuk 5. Ricardo, thank you. I believe we created a

new form of Esperanto during our determinations of plant species with the

Heukels’. Niels Wienker, Peter Vos en Stefanie Vink voerden in het kader van hun

studie een aantal experimenten uit. Hoewel de resultaten van jullie bevindingen

niet in dit proefschrift zijn opgenomen, hebben deze zeker een belangrijke bijdrage

gehad bij de tot stand koming van de denklijnen die uitgezet zijn in het laatste
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hoofdstuk. Further I like to thank Gabor Matus and Anikó Csecserits for their help

with experiments and data analysis during their stay in Groningen. 

Nelly Eck, Willem van Hall, Bert Venema en Wendy Kanters verwerkten in het lab.

grote hoeveelheden regen- en bodemmonsters. Ondanks dat eerst de MKZ-crises

en later ziekte de planning in de war schopten wisten jullie uiteindelijk toch alle

monsters op tijd te analyseren. Jacob Hogendorf bedank ik voor zijn assistentie bij

het plaatsen van de meetopstellingen. Het engels in de laatste hoofdstukken werd

gecorrigeerd door Phil Putwain. Phil, your corrections and comments improved the

text a lot. Thank you. De opmaak en het laten drukken van dit boekje is verzorgd

door Dick Visser. Dick, bedankt voor de vakkundige vormgeving.

De verschillende provincies en de terreinbeherende organisaties wil ik bedanken

voor hun financiële ondersteuning het uitgevoerde onderzoek, en de toestemming

om in hun terreinen gegevens te verzamelen. De leden van de begeleidingscommis-

sien wil ik bedanken voor hun open discussies tijdens de begeleidingsbijeenkomsten

en de veldexcursies.  

Na het onderzoek aan de vegetatie aan de Rijksuniversiteit Groningen kreeg ik een

aanstelling bij Stichting WBBS. Hier werd ik door RikJan Vermeulen ingewijd in

het geheime leven van de loopkever. Behalve dat dit uiteindelijk resulteerde in

hoofdstuk 6 van dit proefschrift, stimuleerde je me vooral ook om het schrijven aan

het proefschrift weer op te pakken. Zie hier het resultaat.

Debbie, ik wil je bedanken voor je steun en geduld. Bedankt dat je (meestal) zonder

mopperen accepteerde dat ik toch weer wat later thuis kwam dan gepland, of ’s

avonds toch nog even achter de computer kroop. Tenslotte wil ik Timo en Stije be-

danken voor hun interesse in alles wat groeit, bloeit en kruipt. De opgedane kennis

en ervaringen, nu vastgelegd in dit boekje, zal ik nog hard nodig hebben om al jul-

lie vragen over de wereld om ons heen te kunnen blijven beantwoorden.

René
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